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سیاسی

پلیس بینالملل هنوز برای ترامپ اعالن قرمز صادر نکرده است

سخنگوی ناجا ضمن اعالم اینکه هنور اعالن قرمز از طرف پلیس بینالملل برای ترامپ صادر
نشده است ،گفت :ما به دنبال تعقیب ،شناسایی و دستگیری عاملین و آمرین شهادت سردار
سلیمانی هستیم .به گزارش مهر ،سردار مهدی حاجیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا
پلیس اینترپل برای ترامپ به خاطر شهادت سردار سلیمانی اعالن قرمز صادر کرده است یا
خیر عنوان کرد :پلیس بینالملل برای ترامپ هنوز اعالن قرمز صادر نکرده است.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1438عربستان سعودی و رژیم اشغالگر
کم بودند که فرانسه هم به سنگاندازیها
ب��ر س��ر راه برج��ام اضافه ش��د .ادعاهای
وزیر خارجه فرانس��ه ادعاهای گزاف است
چون اگر تحریمها برداش��ته شود ایران به
تعهدات قبلی بازمیگردد)10/28( .
 -1410اروپاییهای��ی ک��ه ای��ن هم��ه
ادع��ا دارند خودش��ان برای حف��ظ برجام
چه کردند؟ آنها اس��یر دولت ترامپ بودند
و هی��چ اختیاری نداش��تند .پس ادعا هم
نکنند)10/28( .
 -1340آی��ا برخ��ی افرادی که واکس��ن
ایرانی کرونا زدهاند دچار عوارض شدهاند؟
()10/29
آفتابیزد:خیرالحمدهللحزبجوابداده
است و تولید انبوه آن آغاز شده است.
 -1320اینک��ه مجل��س میگوی��د برای
س��ال آینده ایجاد یک و نیم میلیون شغل
در نظر گرفتیم چقدر با واقعیات همخوانی
دارد؟ ()10/29
 -1310افزای��ش س��فرهای اخی��ر مردم
بس��یار نگرانکننده است .میترسیم دچار
موج چهارم بش��ویم .چرا بعضیها رعایت
نمیکنن��د؟ ما بای��د چ��وب خودخواهی
برخیها را بخوریم)10/29( .
 -1210ت��وان و تحمل م��ردم در تحمل
مش��کالت زندگی به س��ر آمده و گرانیها
بیداد میکند .کی قرار اس��ت به وضع این
مردم سر و سامان بدهد؟()10/29
 -1201آق��ای احمدین��ژاد بهتر اس��ت
حاال پس از  10س��ال در مورد هدفمندی
یارانهه��ا حرفی نزند که هرچه س��ختی و
گرانی ب��ود از هدفمندی یارانهها ش��روع
شد)10/29( .
 -1141هدف مسئوالن باید جلب رضایت
مردمی باشد که سالهای بسیار سختی را
گذراندند)10/29( .
 -1121اگ��ر پلی��س س��گ گردان��ی را
در پارکه��ا ممن��وع ک��رده چ��را عدهای
سگ گردانی میکنند؟ ()10/29
 -1102ب��ه نظر م��ن بازگش��اییها مثل
م��دارس ی��ا اماک��ن دیگ��ر اگ��ر رعایت
پروتکلها صورت بگیرد اش��کالی ندارد اما
مشکل اینجاست چقدر پروتکلها جدی و
دقیق رعایت شود)10/29( .
 -1031رزمایشهای موشکی ما حتما در
دل دشمنان خصوصا رژیم اشغالگر هراس
و ترس افکنده است)10/29( .
 -1011کس��انی که در ای��ام تعطیلی به
س��فرهای غیرض��روری میرون��د باع��ث
ازدحام در ش��هرها میش��وند با سالمتی
خود و دیگران بازی میکنند .چرا برخیها
نمیخواهند فرهنگ رعایت قوانین را درک
کنند؟ ()10/29
 -0910آق��ای ظریف وزیر ام��ور خارجه
محترم چرا گفتهاید بعد از پایان مسئولیتم
میتوان��م واقعی��ات را بگوی��م؟ ای��ن چه
واقعیاتی هس��تند که فقط موکول به بعد
مسئولیت میکنید؟ ()10/29
 -0831باید قیم��ت تمام ارزاق عمومی و
مایحتاج مردم به قیمت مناس��ب برگردد
حباب قیمتها باید شکسته شود تا مردم
بتوانند امور خود را بگذرانند)10/29( .
 -0814آی��ا ام��کان دارد با ی��ک نرمافزار
هوش��مند افرادی را که قوانین کرونایی را
رعایت نمیکنند شناسایی و به آنها تذکر
یا هشدار بدهند؟ ()10/29
 -1925علی از ته��ران :آلودگی هوای تهران
موضوع تازه ای نیس��ت ،بلکه س��ال هاست
ادامه دارد .هر بار که ش��دت بیش��تری پیدا
می کند ،مس��ئوالن ه��م برای دلخوش��ی
ش��هروندان جلسات و دور همی هایی برگزار
می کنند ،وقتی هوا کمی صاف شد ،همه چیز
به فراموشی سپرده می شود! ()10/30
 -1314روزه��ای گذش��ته برای رس��یدگی
به تخلف نانوایی محل س��کونت ما با شماره
تلفن  124تم��اس گرفتم .یکی از کارمندان
تعزی��رات حکومتی گفت که قیم��ت نان از
س��وی دولت گران نشده ،در حالی که برخی
نانوایی ها خودس��رانه قیمت ن��ان را افزایش
داده اند .نش��انی نانوای متخلف را یادداشت
کرد و گفت بازرسان ما برای لحظاتی بعد به
محل اعالم ش��ده مراجعه و در صورت محرز
شدن تخلف ،جریمه اش می کنند .متأسفانه
نانوای متخلف همچنان نان را با قیمت گران
میفروشد)10/30( .
آفتاب یزد :نش�انی نانوایی برای اطالع
بازرس�ان تعزیرات حکومتی در روزنامه
محفوظاست.
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

دبیر شورای نگهبان گفت :دنیا باید از جمهوری اسالمی
ایران الگو بگی��رد و به آمریکای بحرانزده باج ندهد .به
گزارش ایرنا ،آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در
جلسه این شورا با اشاره به مراسم تحلیف رئیسجمهور
جدید آمریکا گفت :تحلیلگران و نویسندگان مستقل در
دنیا باید س��الها ،اتفاقات اخیر آمریکا که منجربه ایجاد خشونت،
شکافهای عمیق در جامعه و حاکمیت و بیاخالقیهای زیادی شد
را بررسی کنند تا درس عبرتی برای کسانی شود که همچنان چشم

یک نماینده ادوار مجلس:

ی��ک نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس�لامی با
اش��اره به تصویب تحقیق و تفحصهای مختلف
در مجلس یازدهم گفت :نمایندگان در پارلمان
یازدهم تحقیق و تفحصهای بس��یاری را شروع
کردهاند که نش��ان میدهد بدون دقت و مطالعه
فق��ط میخواهند همه چیز را زیر س��وال ببرند.
به گزارش ایلنا ،ج�لال میرزایی در ارزیابی خود
ص موضوعات متعدد از
از تصویب تحقیق و تفح 
س��وی نمایندگان مجلس یازدهم ،گفت :یکی از
مش��کالت اصلی که در سیاست ورزی کشور ما
وجود دارد این است که هر گروهی که به قدرت
میرسد به دلیل نداشتن برنامه مسنجم به دنبال
این اس��ت که موضوعات را از صفر ش��روع کند.
این نماینده ادوار مجلس ش��ورای اسالمی ادامه
داد :اعضای مجلس یازدهم پیش خودش��ان فکر
میکنند هیچکاری انجام نش��ده است و اقدامات
گذش��ته را هم قبول ندارند و میخواهند بدون
مطالعه و دقت ،همه چیز را زیر س��وال برده و از
صفر ش��روع کنند .وی با بیان اینکه جریانی که
اکثریت مجلس یازدهم را در دست گرفته است
بس��یار تند میرود ،ادامه داد :اینکه نمایندگان
دائم��ا بخواهند تحقیق و تفح��ص از موضوعات
مختلف را در دستور کار بگذارند ،به نظرم تقویت
جایگاه مجلس نیس��ت بلکه این ن��وع برخورد و
رویکرده��ا مجل��س را از جایگاه واقع��یاش دور
میکند .
نماین��ده مردم ایالم در مجل��س دهم بیان کرد:
نماین��دگان مجل��س یازدهم در شعارهایش��ان
میگفتن��د میخواهی��م مجل��س را در جایگاه
واقعیاش قرار دهیم ام��ا نمیدانند با این کارها
مجلس در راس امور قرار نمیگیرد.

این ترس طبیعی است

ادامه از صفحه اول:
بای��دن گفت��ه دوران قبل ب��ه پایان رس��یده و
به دنبال تعامل با «همه» جهان است.گفته می شود
درهمینراستادراولیناقدامرئیسجمهورجدید
آمریکا دس��تور بازگشت این کشور به سازمان
بهداشت جهانی را خواهد داد.از آن طرف بایدن
کابینه ای را انتخاب کرده که همخوانی با ادعای
او دارد.فی المثل بس��یاری از اعضای کابینه یا
در تیم تحقق برجام بودند و یا موافق آن.
در ای��ران نیز دولت روحانی همچنان قدرت را
در اختیار دارد و بسیار متمایل است برجامی که
ترامپ آن را از بین ب��رد بازگردد.اگر بر فرض
آمریکا به تعهدات بازگردد چه اتفاقی می افتد.
مشخصا بسیاری از معادالت سیاسی در کشور
برهم می خورد.به عبارت ساده رویای حضور
در پاس��تور برای برخی قدری و یا شاید بسیار
زیاد کمرنگ می شود.بازگش��ت برجام یعنی
بازگشت نسبی اقتصاد کشور به شرایط نرمال
و ای��ن یعنی ایجاد یک رضای��ت حداقلی در
جامعه؛هرچندسخت!
فلذا چنی��ن تیترهای��ی بی حس��اب و کتاب
نوشته نمی شود؛ترسی پشت آنها وجود دارد.
ماموریتی که روزی ترامپ بر عهده داشته تصور
می شود روی زمین مانده و بهرحال باید کسی
آن مسئولیت را برعهده بگیرد تا تیم فعلی مستقر
در پاستور و اصالح طلبان به کلی پایگاه شان را
از دست بدهند!

رویای دالر
ارزان محقق میشود؟
ادامه از صفحه اول:
اثر متغیره��ای خارجی و روند مذاکرات ایران
با سایر کشورها در این موضوع اثرگذار است.
در هر صورت این سیاس��ت ارزی به درس��ت
ی��ا غلط متغی��ر قابل کنترلی نیس��ت و تحت
فش��ار متغیره��ای خارجی تعیین میش��ود.
در ای��ن میان آنچه حائز اهمیت اس��ت ،نقش
ش��اکله کلی نظام در س��اماندهی مناس��بات
سیاس��ت داخلی و ب��ه وی��ژه خارجی جهت
رفع تحریمهای ش��دید اعمال شده در دوران
ترامپ در گام نخس��ت و سپس گشایش امور
و جس��ارتهایی بی��ن طرفین ماجراس��ت تا
داستان تحریمهای اولیه آمریکا علیه ایران نیز
رفع ش��ود و در این میان نیز آنها که به دلیل
ترس از ریزش قیمت ارز به نحوی از انحاء دل
تو دلش��ان نیس��ت و آرزوی باال ماندن قیمت
دالر در هم��ان مح��دوده  20ه��زار تومان را
دارند و از کاهش بیشتر آن واهمه دارند؛ بهتر
اس��ت در س�لامت روان خود شک کنند؛ چرا
که باال بودن قیمت دالر یعنی آس��یب شدید
به خانوادههای بیبضاعت ایرانی و تامین انواع
اق�لام ضروری با قیمتهای گزاف .لذا نه تنها
ای��ن وظیفه بر دولت ،بلکه بر همه مس��ئوالن
تصمیمس��از و تصمیمگی��ر ،تکلیف اخالقی و
قانونی اس��ت که حرمت پول ای��ران را به آن
بازگردانند و با مقاومت نابجا به نرخ تمام شده
صنایع محتاج مواد اولیه وارداتی ،فشار خارج
از متعارف وارد نسازند.

به این کشور بحرانزده دارند.وی تأکید کرد :وضعیت
به قدری در آمریکا آشفته شده که دیگر چیزی به نام
دموکراسی ،اخالق و انسانیت باقی نمانده و حاکمان
این کش��ور صرفاً به فکر منافع ش��خصی و جناحی
خود هس��تند .دبیر ش��ورای نگهبان ب��ا بیان اینکه
آمریکا سالهاس��ت با بحرانهای عمیقی دست و پنجه نرم میکند
اما عملکرد و رفتار ترامپ س��رعت آن را بیشتر کرد ،افزود :ترامپ
تا توانس��ت کشورهای وابس��ته به خود مثل عربستان که به گفته

خودشان مثل گاو شیرده برای آنهاست را دوشید و از آنها باج گرفت
و با بحرانی که در کش��ورش ایجاد کرد وضعیت اقتصاد ،سیاست و
ش��کافهای اجتماعی و هویتی آمریکا را بغرنجتر کرد.وی در پایان
با تأکید بر اینکه دنیا باید از جمهوری اسالمی ایران الگو بگیرد و به
آمریکای بحرانزده باج ندهد و سیاست مستقل خود را داشته باشد،
خاطرنشان کرد :ما نیز در داخل باید همچنان در مسیر امام(ره) و
رهبر انقالب که همان صراط مستقیم است ،حرکت کنیم و با تکیه
بر توان و ظرفیتهای داخلی ،خود را مقاوم سازیم.

موانع احیاء برجام

مجلس

سباتحقیقوتفحصهای
مجل 
بدوندقتمیخواهد
همه چیز را زیر سوال ببرد

دنیا باید از جمهوری اسالمی ایران الگو بگیرد

موسویان :احیای برجام هنوز ممکن است اما آسان نخواهد بود زیرا طرفین باید  ۹مانع را برطرف کنند

سید حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان در یادداشتی در
بولتن دانشمندان اتمی آمریکا به بررسی موانع پیش رو برای احیای
برجام پرداخت.
به گزارش ایسنا ،متن این یادداشت بدین شرح است:
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر عالی ایران درهش��تم ژانویه گفتند
ما عجل��های برای بازگش��ت آمریکا به برجام نداری��م اما تحریمها
باید برداشته ش��ود .ایشان تصریح کردند که اگر تحریمها برداشته
ش��ود ،بازگش��ت آمریکا به برجام معنی پیدا میکند .بایدن رئیس
جمهور منتخب آمریکا هم گفته که قصد بازگشت به برجام را دارد
واگ��ر ایران به برجام برگردد ،آمریکا هم بازخواهد گش��ت .روحانی
رئیس جمهور ایران هم گفت که ایران ظرف یک س��اعت به برجام
برمی گردد اگر آمریکا برگردد.
پنج س��ال پیش ش��ش قدرت جهانی بعد از س��الها مذاکره ،توافق
هس��تهای با ایران را امضا و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل
رس��اندند و طبق گزارش آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی ،ایران هم
برجام را بطور کامل اجراء کرد .تا اینکه در ماه می ،۲۰۱۸ترامپ از
برجام خارج ش��د وبه تبع آن ایران هم بخش��ی از تعهدات برجامی
خ��ود را کاهش داد .اخیرا هم ایران غنیس��ازی خود را به س��طح
۲۰درصد افزایش داد.
هرچند احیای برجام هنوز ممکن اس��ت اما آسان نخواهد بود زیرا
طرفین باید  ۹مانع زیر را بردارند.
"-۱ترتیبات بازگشت متقابل" .ایران توقع دارد چون آمریکا برجام
را ترک کرده ،لذا ابتدا باید واشنگتن به برجام برگردد تا بعد تهران
هم به اجرای کامل برگردد .هرچند این توقع ایران مشروع است اما
واشنگتن ممکن اس��ت عکس این پروسه را بخواهد .دراین صورت
نشست کشورهای گروه  ۵+۱و ایران میتوانند روی طرح "بازگشت
متقابل" همراه با "اقدامات متناسب وزمانبندی" توافق کنند.
"-۲نحوه اجرا" .درزمان ریاس��ت جمهوری اوباما ،تحریمهای اولیه
آمریکا مربوط به دوران قبل از بحران هسته ای ،مانع انجام تجارت
نرم��ال با ایران بود .لذا دردوران اوباما برجام بطور ناقص اجرا ش��د
باوج��ودی که آمری��کا قصد اجرای برجام را داش��ت .طبق بند ۲۹
برجام ،کش��ورهای  ۵+۱متعهد شدهاند که از هر سیاستی که مانع
تجارت نرمال با ایران باش��د ،بپرهیزند .بنابراین اجرای کامل برجام
مس��تلزم رفع این نوع تحریمهاس��ت درغیر این صورت اجرای آن
توسط کشورهای  ۵+۱بطور ناقص خواهد بود.
"-۳تحریمه��ای دوران ترام��پ" .ترامپ اقیانوس��ی از تحریمهای
جدید تحت پوش��ش تروریس��م و حقوق بشر علیه ایران اجرا کرده
که هدفش عدم امکان بازگش��ت دولت بعدی به برجام بوده است.
اجرای درس��ت و کامل برجام ،مس��تلزم رفع این تحریمها توسط
بایدن خواهد بود.
" -۴ضمانت اجرا" .خروج ترامپ از برجام و زیر پا گذاشتن قطعنامه

= ترامپ اقیانوس��ی از تحریمهای جدید تحت پوشش
تروریسم و حقوق بشر علیه ایران اجرا کرده که هدفش
عدم امکان بازگش��ت دولت بعدی به برجام بوده است.
اجرای درست و کامل برجام ،مستلزم رفع این تحریمها
توسط بایدن خواهد بود
=درحالی که برخی نگران اقدام نظامی آمریکا دراواخر
ریاس��ت جمهوری او بوده اند ،ش��کی نیست که شرکای
منطق��های آمریکا همچون اس��رائیل و عربس��تان ازتمام
ظرفیت خود برای جلوگیری از بازگشت بایدن به برجام
اس��تفاده خواهند کرد .نتانیاهو نخس��ت وزیر اس��رائیل
خواس��ته که بایدن به برجام برنگردد .البته ناگفته نماند
که تندروهای ایران هم اساسا مخالف برجام هستند
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل ،به اعتبار آمریکا ضربه زده است
و این باور را در ایران و بسیاری از کشورهای جهان بوجود آورده که
آمریکا به راحتی تعهدات بینالمللیاش را زیر پا میگذارد .بنابراین
درصورت بازگش��ت بایدن به برجام ،این س��وال برای ایران و سایر
اعضاء برجام وجود خواهد داش��ت که چه تضمینی وجود دارد که
رئیس جمهور بعدی آمریکا مجدد از برجام خارج نشود.
 "-۵تامین خسارات" .خروج ترامپ و اتخاذ سیاست فشار حداکثری،
صده��ا میلیارد دالر ب��ه اقتصاد ایران خس��ارت وارد کرد درحالیکه
ایران درحال اجرای کامل و بدون نقص برجام بود .برخی از مقامات
ایران از جمله ظریف وزیر خارجه ،خواستار جبران خسارتهای ایران
شده اند .یافتن مکانیزم تامین خسارتهایی که بخاطر خروج ترامپ از
برجام به ایران وارد شده ،یکی دیگر ازچالشهای پیش رو خواهد بود.
"-۶مکانیزم اس��نپ بک" .این مکانیزم در برجام اجازه میدهد که
درص��ورت عدم پایبن��دی ایران به تعهداتش ،تحریمهای ش��ورای
امنیت سازمان ملل مجددا برگردد .اما این مکانیزمی یکطرفه است
زیرا اگر قدرتهای جهانی به تعهداتش��ان عمل نکردند ،هیچ عواقبی
برای آنها نخواهد ب��ود .در دوره ترامپ اتفاقی عجیب افتاد .آمریکا

هم از برجام خارج شد و به عنوان ناقض برجام؛ خواستار اسنپ بک
یعنی بازگشت فوری تحریمهای گذشته علیه ایران شد درحالی که
ایران در حال اجرای کامل برجام بود .این حادثه مثل این است که
قاتل خواستار مجازات مقتول شود .هرچند شورای امنیت سازمان
ملل درخواست آمریکا را رد کرد ،منتهی این حرکت آمریکا ،مشکل
"رخنه س��اختاری مکانیزم اس��نپ بک" در برجام را روشن کرد که
باید تکلیف آن روشن شود.
" -۷مصوبه جدید مجلس ایران" .در هفته اول دسامبر مجلس ایران
طی مصوبه ای ،دولت را مکلف به آغاز غنیس��ازی ۲۰درصد کرد.
این مصوبه دو ماه مهلت داده تا تمام تحریمها علیه ایران برداش��ته
شود در غیر این صورت دولت ایران باید از پروتکل الحاقی خارج و
پس از س��ه ماه ،حداقل  ۱۰۰۰سانتریفیوژ نسل  ۲را فعال کند .لذا
بایدن باید سریعا اقدامات الزم را انجام دهد.
" -۸کارش��کنی اس��رائیل" .درحالیکه برخی نگ��ران اقدام نظامی
آمری��کا دراواخر ریاس��ت جمهوری او بوده اند ،ش��کی نیس��ت که
ش��رکای منطق��های آمریکا همچون اس��رائیل و عربس��تان ازتمام
ظرفیت خود برای جلوگیری از بازگش��ت بایدن به برجام استفاده
خواهند کرد .نتانیاهو نخس��ت وزیر اس��رائیل خواسته که بایدن به
برج��ام برنگردد .البته ناگفته نماند که تندروهای ایران هم اساس��ا
مخالف برجام هستند.
" -۹موضوعات فرابرجامی" .برخی از سیاس��تمداران درواش��نگتن
از بای��دن میخواهند ک��ه از اهرم تحریمهای ترام��پ بعنوان ابزار
فش��ار علیه ایران اس��تفاده کند تا ایران مجبور به پذیرش تعهدات
فرابرجامی ش��ود .آنها از موضوعات توان موش��کی ایران ،گسترش
محدودیته��ای برنام��ه هس��تهای ای��ران و بحرانه��ای منطقهای
ب��ه عن��وان تعه��دات فرابرجام��ی ای��ران نام ب��رده اند .ام��ا ایران
هم��ه موضوعات فرابرجامی را رد کرده اس��ت .س��خنگوی وزارت
خارج��ه ایران تصریح کرد ک��ه تهران راجع به ت��وان دفاعی خود
مذاکره نخواهد کرد .بای��دن باید بدون طرح موضوعات فرابرجامی
به برجام برگردد.
علیرغم این موان��ع ،بایدن باید به برجام برگردد .تنها اجرای کامل
و دقیق برجام توس��ط همه طرفهای متعهد میتواند برجام بعنوان
جامعترین سند تاریخ عدم اشاعه بمب هستهای را احیا کند ،تنش
بی��ن آمریکا و ایران را کاهش دهد و راه را برای اعتماد س��ازیهای
بیشتر بازکند .برای طی این مسیر سه اقدام الزم خواهد بود:
 -۱بایدن دستورالعمل پیوستن به برجام را صادر کند
 -۲گروه کاری مشترک ایران وکشورهای  ۵+۱هرچه سریعتر برای
تحقق اجرای کامل برجام تشکیل به کار کند
 -۳دبیر کل این س��ازمان مجمع گفتوگوی هشت کشور حاشیه
خلیج فارس را برای تش��کیل س��اختار جدید همکاری و امنیت در
خلیج فارس تشکیل دهد.

گله رئیس صداوسیما از موج سازیها برای حداقل خطاها روی آنتن

رئی��س صداوس��یما حفظ مرجعیت این رس��انه ن��زد مخاطبان را
ارزشمند خواند و گفت :رسانههای معاند به کمتر از حذف ما رضایت
نمیدهند و اکنون ب��رای کوچکترین موضوع روی آنتن و حداقل
خطای رس��انهای ،موجس��ازی میکنند و به دنب��ال ضربه زدن به
مرجعیت رسانه ملی هستند.
به گزارش ایس��نا ،عبدالعلی علی عس��کری در نخس��تین جلس��ه
مشترک با اعضای کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس
یازدهم ،این دیدار را در راستای رسالت صداوسیما در مقام دانشگاه
عموم��ی و ارتباط با دس��تگاههای ذیربط در ام��ر آموزش عالی و
آموزشوپرورش ارزیابی کرد و گفت :ش��اید در ظاهر رسانه ملی در
جنگ نظامی حضور ندارد ،اما شرایط بهگونهای است که ما خود را
در صلح مس��لح میبینیم و در جنگ نابرابر رسانهای و نرم ،خود را
آماده مبارزه کردهایم و دائم در این میدان در حال رویارویی هستیم.
وی اف��زود :با وجود هجمههای فرهنگی و عملیات روانی دش��من،
صداوس��یما همچن��ان در رأس اعتماد مردم ق��رار دارد و در میدان

مبارزه جنگ نرم ،پایدار و اس��توار به راه��ش ادامه میدهد .رئیس
صداوس��یما ،فض��ای کنونی رس��انهای جهان را فضای��ی بدون مرز
دانست و گفت :سازمان صداوسیما در فضای رسانههای برودکست
همواره با هجوم ش��بکههای ماهوارهای مواجه اس��ت و درحالیکه
هیچ کش��وری حتی با دو ش��بکه معاند در بیرون مرزهایش مواجه
نیس��ت ۲۷۰ ،ش��بکه ماهوارهای به زبان فارس��ی و قومیتی (۱۴۰
ش��بکه قومیتی و  ۱۳۰شبکه فارس��یزبان) با تکی ه بر حمایتهای
مالی علیه نظام اسالمی ،محتوا تولید میکنند و صداوسیما در این
جنگ نابرابر رس��انهای ،یکتنه ایستاده است .علی عسکری تصریح
کرد :طراحی آمریکاییها برای زمین زدن رس��انه ملی ،تالش برای
پیشبرد راهبرد فروپاشی از درون و جنگ فرهنگی و قومیتی است،
اما همانطور که موش��کهای ایران در مقابل ناوگان عظیم دریایی
آمریکاییها رعبآورند ،ایس��تادگی ما نیز در مقابل اینهمه هجمه،
نتیجهبخش بوده است .رئیس صداوسیما حفظ مرجعیت صداوسیما
نزد مخاطبان را ارزشمند خواند و گفت :رسانههای معاند به کمتر از

واکنش ظریف به ادعای دیدار روانچی با تیم بایدن

وزیر ام��ور خارجه به ادعای خبرن��گار روزنامه
فیگارو درباره دیدار روانچی با تیم بایدن واکنش
نش��ان داد .به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف
در مورد ادعای فیگارو مبنی بر رایزنی روانچی،
نماینده ایران در س��ازمان ملل با تیم بایدن در
نیویورک گفت :خیلی جالب است که خبرنگار
فیگارو چک نکرده است که آقای تختروانچی
در سه هفته اخیر ایران بوده است و تازه دوشنبه
به نیویورک برگشته است و در عین حال بعد از
بازگش��ت هم یک هفته را معموال در قرنطینه
خواهند بود .پس بسیار بیحساب صحبت کرده
است .روزنامه فیگارو در خبری ادعا کرده بود که
از حدود س��ه هفته پیش دولت جدید آمریکا و
ایران پش��ت پرده مذاکراتی را آغاز کردهاند که
ای��ن مذاکرات در نیویورک بی��ن نماینده ایران
در سازمان ملل ،مجید تخت روانچی و نماینده
آمریکا در دولت بایدن در جریان است.
ظریف در پاس��خ به پرسشی درخصوص موضع
ای��ران درباره گفتوگوی مجدد با آمریکا درباره
برجام و قدرت موشکی جمهوری اسالمی ،تاکید
کرد :ما یک توافق مس��تحکم داریم که شورای
امنیت در یک قطعنامه که اتفاقاً ایاالت متحده
هم بانی آن بوده اس��ت به اتف��اق آرا رای داده
اس��ت .در این توافقنامه چه نکاتی که هست و
چه نکاتی که نیس��ت ،همه با توافق نظر همراه
بوده است.
وزی��ر خارج��ه یادآور ش��د :در این زمینه س��ه
نکته مورد توجه قرار گرفته اس��ت ،یکی بحث
زمانبندی است؛ این موضوع در جریان توافق،
یکی از طوالنیترین مباحث مذاکره بوده است
و ام��کان ندارد ک��ه درباره آن مج��ددا ً مذاکره
ش��ود .آمریکاییها باید این ایده را که همیشه

داش��تهاند و میگویند «آنچه که من دارم مال
خودم است و آنچه تو داری را میتوان دربارهاش
مذاکره کرد» را کنار بگذارند .اگر این ایده درباره
سایر کشورها کار کرده اس��ت درباره ایران کار
نخواهد کرد.
ظریف با بیان اینکه در مورد مسائل منطقهای و
موشکی از ابتدا توافق کردیم که این موضوعات
وارد برجام نش��ده و نمیش��ود ،یادآور شد :در
همی��ن زمین��ه پذیرفتیم ک��ه محدودیتهای
تسلیحاتی تا پنج سال و محدودیتهای موشکی
تا هشت سال ادامه پیدا کند .این موضوع در نظر
گرفته شد به خاطر اینکه ما حاضر نشدیم درباره
ت نکردن را
آنها مذاکره کنیم .ما هزینه صحب 
پرداختیم.
وی با بیان اینکه دولت جدید آمریکا و اروپاییها
بدانند که مشکل منطق ه ما از ایران نیست ،بلکه
از حضور آنان در منطقه است ،اظهار کرد :ما این
را ب��ه آنها گفتهایم اما حاضر نش��دند دربارهاش
صحبت کنند ،مش��کل س�لاح در منطقه ما از
مقدار محدود تسلیحاتی که جمهوری اسالمی
تولید میکند نیست ،از فروش سالح آنها به این
منطقه است که اینجا را بدل به انبار باروت کرده
اس��ت .اگر فرانس��ه یا آمریکا میخواهند درباره
وضعیت تس��لیحات در منطق��ه صحبت کنند،
بای��د اول فروش  ۲۵درصد س�لاح دنیا به این
منطق��ه را محدود کنند و بع��د بیایند راجع به
آن حرف بزنند.
ظری��ف افزود :بعید میدانم کس��انی که صدها
میلی��ارد دالر از فروش س�لاح به منطقه ما که
دارد روی س��ر م��ردم یمن و فلس��طین خراب
میش��ود ،به دس��ت میآورند از آن صرف نظر
کنند.

حذف ما رضایت نمیدهند و اکنون برای کوچکترین موضوع روی
آنتن و حداقل خطای رسانهای ،موجسازی میکنند و به دنبال ضربه
زدن به مرجعیت رسانه ملی هستند.
وی صداوسیما را همچنان پایدار و هوشیار توصیف کرد و گفت :ما
با دشمنانی در خارج و غفلتکنندگان و غرضورزانی در داخل روبرو
هس��تیم ،حتی برخی از دوس��تان در داخل هم دانسته یا نادانسته
در این جنگ رس��انهای پیچیده ،مقابل رس��انه ملی قرار میگیرند
و خس��تگی به تن ما میگذارند؛ اما در نهایت پیام این جنگ بزرگ
رسانهای برای ما تحمل و صبوری است و با بصیرت ،تحمل و تالش
مضاعف ،این مرحله را پشت سر خواهیم گذاشت.
او ب��ا تأکی��د بر اینک��ه ما بای��د در س��کوت و ب��هدوراز هیاهو کار
خ��ود را جل��و ببریم گف��ت :مظلومیت م��ا در این اس��ت که باید
وانم��ود کنی��م در ش��رایط خوبی هس��تیم ،ام��ا باید در س��کوت
کار خ��ود را بکنیم و مراقب باش��یم تا جامع��ه در آرامش و امنیت
به سر ببرد.

توضیحات امیری درباره شکایت نمایندگان از روحانی

حس��ینعلی امی��ری مع��اون
پارلمان��ی رئیسجمه��ور در
حاش��یه جلس��ه هیئت دولت
در جم��ع خبرن��گاران درباره
شکایت تعدادی از نمایندگان
مجلس از رئیس جمهوری به
دلیل استنکاف از ابالغ قوانین
مجل��س در قالب م��اده 234
آیی��ن نامه داخل��ی مجلس با
تاکید ب��ر اینکه ت��ا کنون در
دوره یازده��م مجلس دو قانون توس��ط رئیس
محترم مجلس ابالغ ش��ده اس��ت ،اظهار کرد:
تاکن��ون رئیس مجلس دو قانون « قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع
ملت ای��ران» و « قانون الزام دولت به پرداخت
یارانه کاالهای اساسی »را برای اجرا ابالغ کرده
است.
به گزارش ایسنا ،وی با اشاره به تصویب قانون
اقدام راهبردی توس��ط مجل��س و تائید آن در
ش��ورای نگهبان گف��ت :این قان��ون زمانی به
دولت ابالغ ش��د که کارمندان دبیرخانه دولت
در تعطی�لات آخر هفته بودند و در واقع  5روز
فرصت قانونی دولت ب��رای ابالغ این قانون به
دس��تگاههای ذیربط از ش��نبه آغاز میش��د و
دولت نیز در حال تهیه پیش نویس قانون برای
آقای رئیس جمهور بود که جناب آقای قالیباف
به دلیل اینکه مبنای محاسبه مهلت قانونی را
از پنجشنبه قرار داده بودند ،اقدام به ابالغ این
مصوبه کردند.
مع��اون پارلمانی رئیس جمهوری افزود :درباره
قان��ون اقدام راهب��ردی ،دولت در دو جلس��ه
هیئ��ت وزی��ران آئین نامه اجرای��ی مربوطه را

بررسی کرد و در نهایت آئین
نامه در دولت تصویب ش��د؛
وقت��ی دولت میخواهد برای
قانونی آئین نامه اجرایی تهیه
کند ،به معنای این است که
دولت قصد اجرای آن را دارد.
امیری خاطرنشان کرد :مورد
دیگر قانون کمک به وضعیت
معیش��ت مردم (قانون الزام
دول��ت ب��ه پرداخ��ت یارانه
کاالهای اساسی) بود که در ابتدا دولت به دلیل
اینک��ه وزرای اقتصادی دولت از قبل منابعی را
ک��ه نمایندگان در طرح خ��ود برای این قانون
تعیین ک��رده بودند ،پای��دار و قطعیاالوصول
نمیدانستند ،با این طرح مخالف بود ،اما زمانی
که این قانون به تائید ش��ورای محترم نگهبان
رس��ید و تبدیل به قانون شد ،بخش اقتصادی
دول��ت در حال تهیه منابع ای��ن طرح بودند و
توافقی هم میان روس��ای جمهور و مجلس در
این زمینه انجام ش��ده ب��ود و درواقع دولت به
دنبال اجرای آن بود.
وی گفت :س��ه مورد هم آقای روحانی قوانین
را اب�لاغ کرده بودند که متاس��فانه در روزنامه
رس��می منتشر نش��ده بود؛ من س��ند ابالغیه
این س��ه قانون را به رئیس کمیسیون حقوقی
مجلس ارائه کردم.
مع��اون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه
«در مجم��وع این دو قان��ون را رئیس محترم
مجل��س برای اج��را ابالغ کرده ب��ود» تصریح
ک��رد :در کمیس��یون قضائی مجل��س با طرح
استداللهایی اعالم کردم که موارد دیگری در
این زمینه وجود ندارد.

